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 .هبحصو هلآ یلعو دمحم انیبن ىلع مّلسو هللا یلصو «هلل دمحلا

 :دعبو
 نب دمحم :ددجملا مالسإلا خيش اهفلأ يتلا عبرألا دعاوقلل حرش اذهف

 بسح اهحرشآ نأ تببحأف ءاهحرش نم َرأ مل يننأل ك باهولا دبع
 . يتقاطو يعسو

 .هيف ترضق اّمع وفعی هللاو
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 ۱ :یلاحت هللا همحر فلخملا لاق

 جا ییا را مسن

 يف كآلوتي نأ ميظعلا شرعلا بر ميركلا هللا لأسأ - ١
 نمم كلعجي نأو «تنك امنيأ ًاکزابم كلعجي نأو «ةرخآلاو ایندلا
 هذه نإف ءرفغتسا بنذأ اذإو ءربص يلُثبا اذإو ءركش يطعأ اذإ
 .ةداعسلا ناونع ثالفلا

 نب دمحم مالسإلا يش اهفّلأ يتلا «عبرألا دعاوقلا» هذه ١

 بک باقولا دبع
 لجأ نم «لوصألا ةئالث» عم عّبطُت اهنکلو ةّلقتسم ةلاسر يه

 . ملعلا ةبلط يديآ لّوانتم يف نوکتل اهيلإ ةجاحلا

 هنع عّرفتي يذلا لصألا : يه ةدعاقلاو «ةدعاق عمج (دعاوقلا)و

 .- ةريثك غورف وأ - ةريثك لئاسم

 ةفرعم :ُهْنَكك خيشلا اهركذ يتلا عبرألا دعاوقلا هذه نومضمو

 .كرشلا ةفرعمو ديحوتلا
 «؟كرشلا يف ةدعاقلا يه امو ؟ديحوتلا يف ةدعاقلا يه امو

 ىنعم يف نوطبختي «نيرمألا نيذه يف نوطّبختي سانلا نم ًاريثك ّنأل

 بّسح ىلع امهرسفي لك «كرشلا ىنعم يف نوطبختيو ؟وه ام ديحوتلا

 .هاوه

 تنسلاو باتكلا ىلإ انديعقت يف عجرن اتنأ :بجاولا نكلو

۷ 



 هوو ودوم و و و و و ۵ 0 م م و و و و و و و و و و و ہو موجو و و و و و و و و و و و و و هاو

 ةّئسو هللا باتک نم ًاذوخأم ًاميلس ًاحيحص ًادیعقت دیعقتلا اذه نوکیل =
 ديحوتلا  نيميظعلا نيرمألا نيذه يف امّيس ال لگ هلوسر

 - كرشلاو

 امك هرکف ْنِم وأ هدنع نم دعاوقلا هذه رکذی مل ثانی خیشلاو

 هللا باتک نم دعاوقلا هذه ذخأ امناو «نیطبختملا نم ریثک كلذ لعفی

 . هتريسو لپ هللا لوسر ةنس نمو

 ةفرعم كلذ دعب كيلع لهس اهتمهفو دعاوقلا هذه تفرع اذإف
 يذلا كرشلا ةفرعمو «هبتک هب لزنآو هلسر هب هللا ثعب يذلا دیحوتلا

 مهم زمآ اذهو .ةرخآلاو ایندلا يف هررضو هرطخ نيبو هنم هللا ردح
 تادابعلاو ةاكزلاو ةالصلا ماكحأ ةفرعم نم كيع مزلآ وهو دج

 نال .ساسألاو ىلّوألا رمألا وه اذه نأل «ةّينيدلا رومألا رئاسو
 ىلع ّنبث مل اذإ خصت ال تادابعلا نم اهريغو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا
 .لجو رع هلل صلاخلا ديحوتلا يهو «ةحيحصلا ةديقعلا لصأ

 ءاعدلا اهيف ةميظع ةمّدقمب عبرألا دعاوقلا هذهل لک مدق دقو
 ميظعلا هللا لأسأ» :لاق ثيح «هلوقیس ام ىلع هيبنتلاو «ملعلا ةبلطل

 ًاكّرابم كلعجي نأو «ةرخآلاو ايندلا يف كالوتي نأ ميركلا شرعلا بر
 اذإو ءربص يلّثبا اذإو ءركش يطعأ اذإ نم كلعجی نأو «تنك امنيأ
 . ؟ةداعسلا ناونع يه ثالثلا هذه ناف ١ رفغتسا بنذأ

 ملع بلاط لكل هلك E لا ةمیظع ةمدقم هذه

 كرشلاو لالضلا نجت ت كلذب دیریو قحلا كلذب ديري هتدیقع مّلعتي

 .ةرخآلاو ايندلا يف هللا هالوتي نأب يرخ هنإف

۸ 



 نأ هراکملا ىلإ ليبس ال هنإف ةرخآلاو ايندلا يف هللا هاّلوت اذاو
 کی لو و : - یلاعت - لاق «هايند يف الو هنید يف ال «هيلإ لصت

 “ثا مشژاسیزآ اتك تیزلاو روثآ لا تعلطلا ںی مهمرفی اما
 تاملظ - تاملظلا نم كجرخآ هللا كالوت اذإف « ۲٥۷[ :ةرقبلا]

 عفانلا ملعلاو ناميإلا رون ىلإ  داحلإلاو 0 رفكلاو كرشلا
 O اک كتل ال نکلا ناو أوما نیلا قوم هلأ ناي كلذ «حلاصلا لمعلاو

 ١١[. :دمحم]

 ؛ةرخآلا یفو ايندلا یف هتيادهو هقیفوتبو هتیاعرب هللا كالوت اذاف

 ةیادھلاب كاّلوتی ایندلا يف دبآ اهدعب ءاقش ال ةداعس دعست كئاف

 كلخدی نأب كالوتی ةرخآلا يفو میلسلا جهنملا ىلع راو قيفوتلاو

 الو خار رات الو هرم الو فوغ ال اف ادا دلا تک
 نبا لاق .ةرخالاو ايندلا يف نمؤملا هدبعل هللا ةيالّو هذهو هراکم
 .ناشلا ميظعلا هالوت ىرولا نود ؤرمأ هالوت اذإ : میقلا

 اکرابم هللا كلعج اذإ «تنک امنيأ ًاكرابم كلعجی نأو» :لاق

 كرمع يف ةكربلا هللا لعجي «بلاطملا ةياغ وه اذهف تنك امنیآ
 ةكربلا لعجیو «كملع يف ةكربلا لعجیو «كقزر يف ةكربلا لعجیو

 ‹ةكربلا كبحاصت تنك امنیآ «كتيرذ يف ةكربلا لعجيو ؛كملع يف

 لب هللا نم لضفو میظع ٌريخ اذهو «تهجوت امنیآ
 يطعأ اذإ يذلا 9 اركش يطعأ اذإ نمم كلعجي نأو» :لاق

 اهورّمك ةمعنلا اوطعأ اذإ سانلا نم ًاريثك ّنإف ءاهرطبو ةمعنلا رفك

 ًايبس ثراصف ؛لجو ّرع هللا ةعاط ريغ يف اهوفرصو ءاهوركنأو
 - نی کیر مدت دلو :هديزي ہللا ناف رگشی نَم اّمأ ءمهتواقشل



SGہد و و و ا و و وا و و و وو و و او و ۵ و وا و و و و و و و و و و و و مو و و و و و و و و و و هو و و و و و و و مو و  

 نم نيركاّشلا ديزي - العو الج - لاو [۷ : 7 ي کدال رڪ ترڪ

 جو ر ٌرع هللا 0 معنلا نم دیزملا تدرآ اذاف .هناسحاو هلضف

 . اهرثکاف معنلا لاوز ثدرآ اذإو

 مهیلتبی «دابعلا يلتبي - العو لج هللا ربص يلتبا اذإو» :لاق

 رافكلا نم ءادعألاب مهيلتبي ؛وِراکملاب مهيلتبيو .بئاصملاب
 نم طونقلا مدعو سأيلا مدعو ربصلا ىلإ نوجاتحيف ؛نیقفانملاو
 ؛نتفلا عم نوحزحزتي الو «مهنيد ىلع نوتبثيو لا ةمحر

 نوساقی ام ىلع نوربصيو مهنيد ىلع نوتبثي لب «نتفلل نوملستسي

 نم طیقو طخستو عزج يلتبا اذإ يذلا فالخب اهليبس يف باعتألا نم
 ىلإ بئاصمو ءالتبا ىلإ ءالتبا دازُي اذهف لجو رع - هللا ةمحر
 هلف يضر نمف مهالتبا ًاموق ٌبحأ اذإ هللا ْنِإ» :ِةِلكك لاق .بئاصم
 یایبنألا ؛ءالب سانلا مظعأو» ٭ہطخسلا هيلعف طخس نمو ىضرلا
 يلتباو «نوقيّدصلا يلٔئباو «لسرلا يلثبا ۰۳«لشمألاف لثمألا مث

 )١( ءالبلا ىلع ربصلا يف ءاج ام باب «دهزلا يف يذمرتلا هجرخآ )501/5((
 نب سنأ ثيدح نم ۱ مقر) ءالبلا ىلع ربصلا باب ؛نتفلا يف هجام نباو

 هل - كلام -.

 .؛ٌبيرغ ثیدح اذه» :يذمرتلا لاقو

 هيض - ديبل نب دومحم ثيدح نم (4۲۸/۵) دمحأ هجرخأو -.

 ءالبلا ىلع ربصلا يف ءاج ام باب ءدهزلا يف يذمرتلا هجرخأ ثيدح نم ٌةعطق )٢(

 :مقر) یالبلا یلع ریصلا باب ؛نتفلا يف هجام نباو ۰1۰۲ - ۰۰۱/۶)

 /۲) یمرادلاو ۰6۱۸۵ ۰۱۸۰ ۰۱۷ ۱۷۳ ۰۱۷۲/۱) دمحأو ۲۳

 (4۱/۱) مکاحلاو «(ناسحالا - ۱۳۱/۷) «هحیحص» يف ناّبح نباو ۰
 .؟حیحص نسح ثیدح اذه» :يذمرتلا لاقو .(۳۷۲ /۳) يقهيبلاو

۱۰ 
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 دقف قفانملا امأ ءاوربص مهنكل «نونمؤملا هللا دابع يلئتباو ءءادهشلا =

 نلف فرط :ینعی فرح لع ہللا دبعي نم سالا نو - : هیف هللا لاق

 ًامئاد تسيل ايندلاف ۰۲۱ :جحلا] كيا نرل ره كلَ رضا
 اهلوادي هللا ءاذكه ًامئاد تسيل ءًارصنو ًارورُسو تاذلمو ًافّرَتو ًاميعن
 ءالتبالا نم مهيلع ىرج اذام ةمألا لضفأ ةباحصلا دابعلا نيب

 :نارمع لآ] 4ںیاّلَا َقَب اهوا مال كلَ :ىلاعت لاق ؟ناحتمالاو
 اذهف «هب ًاصاخ سيل اذه ناف يلثبا اذإ هنأ هسفن ٌدبعلا ِنطَوُيْلف ء۰

 ؛- ىلاعت - هللا نم جرفلا رظتنيو ربصيو هسفن نظوي «هللا ءايلوأل قبس

 .نیقتملل ةبقاعلاو

 ديزتسيو رفغتسي ال بنذأ اذإ يذلا اّمأ «رفغتسا بنذآ اذإو» :لاق

 ردص املك نمؤملا دبعلا نکل «- هللاب ذايعلاو - يقش اذهف بونذلا نم

 اورگد مش اوملظ وأ هم اولمف اإ تیلو ةبوتلاب رداب بنذ هنم
 «[۱۳9 :نارمع لآ] هلأ لإ بلا ٌرِفْنَي نک َمِهِيْوُدِل افکت ها
 نم کونی وت رله سلا دوی کیلی ہلا لع بولا انکو
 لهاجلا نأل ءملعلا مدع اهانعم سيل ةلاهَجلاو 0۲۱۷ :ءاسنلا] يرق

 وهف هللا ىصع ْنَم لكف .ملجلا ذدض يه انه ةلاهجلا نکل «ذحتاؤي ال
 دقو «ةّيناسنإلا صقانو ةّیلقعلا صقانو مّْلِحلا صقان ىنعمب لهاج

 ملح هدنع سيل هنأ ةيحان نم ىرخأ ةيحان نم لهاج هنكل ًاملاع نوكي
 lÎ 3 ي 4 :

 اوبنذآ املك :ينعي يرق نی توبون مث ؛رومالا يف تابث الو

 هللا نأ هلل دمحلا نكلو «بونذلا نم موصعم دحأ كانه ام ءاورفغتسا

 = مل اذإ نکل «ةبوتلاب روابي نأ بنذآ اذإ دبعلا یلعف ءةبوتلا باب حتف
۱۱ 



 ميهاربإ ةّلم ةّيفينحلا نأ :- هتعاطل هللا كدشرأ - ملعا - ۲

 تل امو :- یلاعت لاق امك «نیدلا هل ًاصلخم هللا دبعت نأ

 .[01 :تایراذلا] ۹6669 ند 1 یضالاو نا

 هیتأیو هللا ةمحر نم طنقي دقو .ءاقشلا ٌةمالع هذهف رفغتسي ملو بتی -

 .ةبوت كل سيل :هل لوقيو ناطيشلا

 اذإو ربص ىلُتْبا اذاو کش ىطعأ اذإ :ثالثلا رومألا هذه
 نمو «ةداعسلا لان اهل قو نک «ةداعسلا ناونع يه رفغتسا بنذآ
 .ّيقش هنإف - اهضعب نم وآ - اهنم مرح

 اذکهو بی - خیشلا نم ءاعد اذه «هللا كدشرأ ملعا» ٣

 . ملعتملل وعدي نآ ملعملل يغبني

 . هیهاون بانتجاو هرماوآ لاثتما : اهانعم هللا ةعاطو

 ةلم عابثاپ انّيبن رمآ - العو لج - هللا ؟ميهاربإ ةلم ةیفنحلا نآ»

 یو اًفيِنَح ميِد دي ما نآ َكَلِإ یَا مثل :ىلاعت لاق .میهاربا
 ۲۱۲۳ :لحنلا] 469 کرم نم اک

 ؛- مالسلاو ةالصلا هيلع ۔ میهاربا وهو فینحلا ةلم :ةیفنحلاو
 :فینحلا وه اذه ہاوس اّمع ضرعملا هللا ىلع لبقملا :وه فینحلاو
 اًمع ضرعملا هلل اهلك هدصاقمو هتاّينو هلامعأو هبلقب هللا ىلع لبقملا

 نی نیا يف کل َلَمَج امو :میهاربا ةّلم عابتاب انرمآ للاو ءءاوس
 .[۷۸ :جحلا] 1 کی لِي جرح

 ‹ةيفينحلا هذه «نیدلا هل ًاصلخم هللا دبعت نأ» :ميهاربإ ةلمو
 : ينعي «نیدلا هل ًاصلخم» :لاق لب «طقف (هللا دبعت نأ) :لاق ام

 نوکت الف ؛ثلطب كرشلا اهطلاخ اذإ ةدابعلا ْنال .كرشلا بنتجتو

۱۲ 



 ںی رر ز۶ر رر زر زر ز ری رر ر رر رر رر رر یی یار ر رر زر رر رر ریزرررر رر۶ و یی ۷|

 .رغصألاو ربكألا كرشلا نم ٌةمَلاس تناك اذإ الا ةدابع

 بلا هل نبيع هلأ اثنتي ال ار امو» :۔ یلاعت لاق امع»
 . لجو ٌرع هلل صلخملا :وهو «فينح :عمج ۰ :ةئّيبلا] چک تْح

 مول - یلاعت لاق امك قلخلا عیمج اهب هللا رمآ ةدابعلا هذهو
 :نودبعی ینعمو ۰۲۵7 :تایراذلا] <۵ نوعی 1 ینالآو 1 اک

 لجو رع هللا نودبعي مهنآ :قلخلا قلخ نم ةمکحلاف «ةدابعلاب ينودرْفُي

 ةمكحلا نکل «لثتمي مل نم مهنمو لثتما نم مهنم «نيدلا هل نيصلخم
 قلخ نم ةمكحلل فلاخم هللا ریغ دبعي يذلاف هذه يه مهقلخ نم

 .عرشلاو رمالل فلاخمو «قلخلا

 نم مهلکف «هدعب نم اوءاج نيذلا ءايبنألا وبأ :وه ميهاربإو
 «بتکلاو ربا ورد ىف اَ - العو لج لاق اذهلو «هتیرذ
 ے 44 ميهاربإ دیفح - (لیئارسا ينب) نم مهلکف ۰۲۲۱۱ :توبكنعلا]
 دعب نم ءايبنألا لكف ؛لیعامسإ ةّيرذ نم هناف لی ًادمحم الإ

 .هل ًامیرکت «- مالسلاو ةالصلا هيلع - میهاربا ءانبآ نم ميهاربإ
 سال کج ْنِإ لَ :- ةودق :ینعی - ساّتلل ًامام هللا هلعجو

 :لحنلا] 4دم تاك تیم لإ ءةودق :ينعي ۱۷ :ۃرقبلات ام
 لاق امك قلخلا عیمج هللا رمأ كلذبو .هب یدتقی ًامامإ : ينعي ۰

 :تایراذلا 6689 وی الإ ىنإلاو ل تقلع امو :- ىلاعت _

 نم هريغك لجو ّرع هللا ةدابع ىلإ سانلا اعد ميهاربإف ۰
 ام ةدابع كرتو هللا ةدابع ىلإ سانلا اوعد ءايبنألا لك «نييبنلا

 يأ ار ةا لک يف اب دقو :يلاعت لاق امك ہاوس
 .۲۳۹ :لحنلا] 4 َتوُمطلا اونو هلأ اودا

۱۳ 



 ال ةدابعلا نأ ملعاف ؛هتدابعل كقلخ هللا نأ تفرع اذإف - ۳

 الإ ةالص یّمست ال ةالصلا نأ امك .دیحوتلا عم الإ ةدابع یّمست

 اذإ ثدحلاک ثدسف ةدابعلا يف كرشلا لخد اذاف .تراهطلا عم

 . ةراهطلا يف لخد

 هذهف مارحلاو لالحلاو يهاونلاو رماوألا يه يتلا عئارشلا امأو

 اهخسنی مث ةعيرش هللا عرشی تاجاحلا بسح ممألا فالتخاب فلتخت

 عئارشلا عیمج تخسنف مالسالا ةعيرش تءاج نأ ىلإ یرخآ ةعيرشب

 - دیحوتلا وهو - ءايبنألا نيد لصأ امآ ءةعاّسلا موقت نأ ىلإ يه ثّیَقبو

 : یتعمب مالسالا نيد وهو دحاو مهنید .خسنُي نلو خسنُي مل وهف
 دیحوتلا نکل .خسنتو .فلتخت دقف عئارشلا امآ . دیحوتلاب هلل صالخالا

 یلاو دیحوتلا ىلإ نوعدی مهلك ءایبنألا رخآ ىلإ مدآ نم ةديقعلاو
 اذاف ؛عئارشلا نم هب رمآ امہ تقو لک يف هتعاط : هللا ةدابعو هللا ةدابع

 . هلل ةدابع سیل خوسنملاب لمعلاو «ةدابعلا وه خسانلاب لمعلا راص تخسن

 هذه نم تفرع اذإ : ینعی "هندابعل كقلخ هللا نأ تفرع اذإف» - ۳
4 

 ءور

 تنأو ٦[ : تایراذلا] 69 ریوی 1 رشالاو نأ تل اَمو## ةيآلا

 وأ ءًاثبع كقلخ ام هللا نأ تفرعو «ةيآلا هذه يف ٌلخاد «سنإلا نم

 مل «خّرْمَتو حّرْسَتو ايندلا هذه يف شيعت «طقف برشتو لكأتل كقلخ
 تادوجوملا هذه كل رخس امنإو «هتدابعل هللا كقلخ ءاذھل كقلخي

 الإ شيعت نأ عيطتست ال كنأل هتدابع ىلع اهب نيعتست نأ لجأ نم
 هللا اهرخس ءءايشألا هذهب الإ هللا ةدابع ىلإ لّصوتت الو ءءايشألا هذهب

 ُحَرْمَتو حرستو اهب حرفت نأ لجأ نم سيل «هدبعت نأ لجأل كل
 ام ؛مئاھبلا نأش اذه «تيهتشا ام برشتو لكأت رُجفتو قشفتو
 = يهو ةميظع ةمكحو ةميظع ةياغل مهقلخ - العو لج - هللاف نوّيمدآلا

 ١



 درا آم اجل نودي الإ ىنالاو َّنْلِل تفلح امو :- ىلاعت - لاق ةدابعلا ۔
 نأ هل بستکتل كقلخ ام هللا ۰۲0۷ ۰۵1 :تایراذلا] قر نم مہ

 نولعجی ضعبل مهضعب مدآ ونب لعفی امك الام هل عمجتو فرتحت

 نع ينغ هللاو هاف ہے حلا ءال ؛بساکملا مهل نوعمجي 0

 © نوم نأ در ابو قو نم مهم ميم درا ال :لاق اذهلو نیملاعلا

 ماعطلا نع ٌىينغ معطي الو تا العو لج - هللا ٥۷[ :تايراذل]

 ترفك ول «هتدابع ىلإ ةجاح يف وه سيلو «هتاذب - العو لج - ينغو
 ةجاحب يذلا تنأ «هیلا ةجاحب يذلا تنأ نكلو «هللا كلم تصقن ام

 كنأل ؛كتحلصم لجأ نم هتدابعب كرمأ هنأ :هتمحر نمف «ةدابعلا ىلإ

 هللا ماركإل ٌببس ةدابعلاف «باوثلاو ءازجلاب كمرکي #8 هنإف هتدبع اذإ

 نم ديفتسملا ؟ةدابعلا نم ديفتسي يذلا نمف «ةرخالاو ايندلا يف كل

 .هقلخ نع ىّنغ هّناف - العو لج هللا امأ ءهسفن دباعلا وه ةدابعلا

 نأ امك ءديحوتلا عم لإ ةدابع یّمست ال ةدابعلا نأ :ملعاف» :لاق

 . «ةراهطلا عم الإ ةالص یّمست ال ةالصلا
 ةحيحص نوكت ال ةدابعلا نإف هتدابعل كقلخ هللا نأ تفرع اذإ

 نم طرش لتخا اذإ .ناطرش اهيف رفوت اذ الإ ل هللا اهاضري
 : تلطب نيطرشلا

 ناف .كرش اهیف سیل ءهللا هجول ةصلاخ نوکت ْنأ :لّوالا طرشلا
 كلذک ؛تلطب ثدح اهطلاخ اذإ ةراهطلا لم ؛ثلطب كرش اهطلاخ

 .لّوألا طرشلا اذه . كتدابع تلطب هب تکرشآ مث هللا تدبع اذإ

 اهب ِتأی مل ةدابع ّيأف الب لوسرلل ةعّباتملا :يناثلا طرشلا

 - لي لوقي اذهلو «ةفارخو ةعدب اهنأل .ةضوفرمو ةلطاب اهتإف لوسرلا
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 ثّدحأ ْنَم» :ةياور يفو هدر وهف انرمآ هيلع سيل ًالمع لمع ْنَمھ =

 ةقفاوم ةدابعلا نوكت ْنأ دب الف دَر وهف هنم سيل ام اذه انرمأ ىف

 مهدصاقمو مهتاّينو سانلا تاناسحتساب ال لإ لوسّرلا هب ءاج ام
 اهبحاص عفنت الو ةعدب يهف عرشلا نم لیلد اهيلع لدي مل اهنأ ماد ام

 .- لجو رع - هللا ىلإ اهب بّرقت هنأ معز ْنِإو ءةیصعم اهنأل هرضت لب
 ةعباتملاو :صالخاإلا :نيطرشلا نيذه نم ةدابعلا يف دب الف

 لرش اهلخد ناف ءاهبحاصل ةعفان ةحيحص ًةدابع نوكت ىتح لَك لوسّرلل
 نودب ءًاضيأ ةلطاب يهف ليلد اهيلع سيل ةعّدَّتبم تراص اذإو «ثلطب
 «8 هللا عرش ام ريغ ىلع اهّنأل «ةدابعلا نم ةدئاف ال نیطرشلا نيذه
 لَك هلوسر ناسل ىلع وأ هباتك يف عرش ام الإ لبقي ال هللاو

 ام امأ لک لوسرلا الا هعابّتأ بجي قلخلا نم دحأ كانه الف

 لوسرلا فلاخ اذإ امأ ءلوسرلا عبتا اذإ عاطيو بی هناف لوسرلا ادع

 کلا لوو لوسا اوعيطأو هلأ ائيلوأأظ :- ىلاعت هللا لوقي ءةعاط الف
 اذإف ءاملعلاو ءارمألا :مه رمألا اولوأو ۰۲۰٩ :ءاسنلا] كني
 ال اهناف هللا رمأ اوفلاخ اذإ امأ «مهعابتاو مهتعاط ثبجو هللا اوعاطأ
 عاطُي ذحأ كانه سيل هّنأل «هيف اوفلاخ اميف مهُعابَّتا الو مهتعاط زوجت
 اذإ عَبتُيو عاطُي هّنإف هادع امو الإ هللا لوسر الإ قلخلا نم ًالالقتسا
 .ةحيحصلا ةدابعلا يه هذه ؛لوسرلا عّبتاو لپ لوسرلا عاطأ

 درو ةلطابلا ماكحألا ضقن باب .ةيضقالا يف (۱۷۱۸ :مقر) ملسم هجرخآ )١(
 0 ان - ةشئاع ثيدح نم رومالا تاثدحم

 حلص ىلع اوحلطصا اذإ باب ؛حلصلا يف ۲٦۹۷( :مقر) يراخبلا هجرخآ (۲)
 = 35 - ةشئاع ثيدح نم ( ۸ : مقر) ملسمو «دودرم حلصلاف روج
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 طبحأو اهدسفآ ةدابعلا طلاخ اذإ كرشلا نأ تفرع اذإف - ٤

 ام مهآ ّنأ تفرع رانلا يف نیدلاخلا نم هبحاص راصو لمعلا

 يهو ةکبشلا هذه نم كصلخي نأ هللا لعل «كلذ ةفرعم : كيلع

 نآ رففی ال ہللا ا :هیف - یلاعت - هللا لاق يذلا هللاب كرشلا

 كلذو ۰۲۱۱۲ :ءاسنلا] ا نمل كلذ تود ام ر رفغو وپ رشد

 : هباتک يف - یلاعت - هللا اهرکذ دعاوق عبرآ ةفرعمب

 طبحأو اهدسفآ ةدابعلا طلاخ اذإ كرشلا نأ تفرع اذإف»  ء

 ماد ام :يآ «.۰..رانلا يف نیدلاخلا نم هبحاص راصو «لمعلا

 فرعت نأ بجي «تدابعلاب هللا دارفا :وهو دیحوتلا تفرع كنآ

 كنآ ڈب الف ءهيف عقب ءيشلا فرعی ال يذلا ال ءكرشلا وه ام

 نم رذح ہللا ال اهبنجتت نأ لجأ نم كرشلا عاونآ فرعت

 کد هود ام رنو يب كرسي نأ رفشی ال هلأ نإ :لاقو كرشلا

 هنأ وهو ءهّرطخ اذه يذلا كرشلا اذهف ء[۸٠ :ءاسلا) کی نسر
 «دَّنَجْلا دي لا حدّ لب كرشب نم رک :ةجلا نم ُمرْحَي

 هک وب ۶3 نأ ر رهي ال هللا ّنإ## ةرفغملا نم مرحیو ۰۲۷۲ :ةدئاملا]

 .[6۸ :ءاسنلا]

 ءرطخ ّيأ لبق هفرعت نأ كيلع بجي میظع ٌرطخ اذه :أ :ًاذا

 كرشلا وه تا و نأ بجاولاف . لوقغو ماهفآ هيف تّلض كرشلا نل

 ءيشب رَمأ امو «هثّییو الإ ءيش نم رذح ام هللا ةنسلاو باتکلا نم

 يف هنّيب لب ءالّمجم هكرتيو كرشلا مّرحي مل وهف «سانلل هنّيبُيو الإ
 نأ اندرأ اذإف یفاش ًانايب ءةّنسلا يف ةي لوسرلا هنّيبو ميظعلا نآرقلا

 ‹ .كرشلا فرعن ىتح ةنسلاو باتكلا ىلإ عجرن كرشلا وه ام فرعن

 .يتأيس اذهو «نالف لوق ىلإ ! عجرن الو
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 مهلتاق نيذلا رافكلا نأ ملعت نأ :ىلوألا ةدعاقلا -

 ّنأو «ربدملا قِلاخلا وه - ىلاعت - هللا ْنأب نوُرِقُم هلي هللا لوسر

 نم لق : : ليلدلاو «مالسإلا يف مهلخذپ مل كلذ

 ىلا جرم نیو رسالا عتکلا ثب تأ لو کلا نی کت
 مم ما رک ےس 2 ومما سر مہ وم

 لقه هللا توریست ل يي نا تم تل ی بل

 : سنوی] © رک نأ

 مهلتاق نيذلا رافكلا نأ فرعت نأ :«ىلوألا ةدعاقلا» -

 ديحوتب مهرارقإ كلذ عمو ءةّیبوبّرلا ديحوتب نیرقم اوناك ةي هللا لوسر
 .مهلاومأ الو مهءامد مّرحي ملو «مالسإلا يف مهلخدی مل ةيبوبرلا

 ناو ‹طقف ةّيبوبرلاب رارقإلا وه سیل ديحوتلا نأ ىلع دف
 يف كرشأ ٌذحأ كانه سيل لب ءطقف ةّیبوبرلا يف كرشلا وه سيل كرشلا

 ؛ةیبوبرلا ديحوتب رقت ممألا لكف الاو ءقلخلا نم ًذاوش الإ ةّیبوبرلا

 ييحملا قزارلا قلاخلا وه هللا نأب رارقإلا :وه ةيبوبرلا ديحوتو
 هللا دارفإ :وه ةيبوبرلا ديحوت :رصخأ ةرابعب وأ ؛رّبدملا تيمملا

 . جب هلاعفأب - یلاعت -

 «- یلاعت هللا عم قّلخي ًادحأ كانه نأ ىعّدا قلخلا نم دح الف
 هللا نأب نوّرقم نوكرشملا لب تیمی وأ «ييحي وأ ءللا عم قزري وأ

 َقلَح نت رهام نيلو# :ربدملا تيمملا يحمل قزارلا قلاخلا وه
 ِتومكلا كر نم زط ء٢٢ :نامقلا نا کشی ضرألاو توا
 اوءرقا ء[٦۸ :نونمؤملا] 4ل نویس (6) - "مسل بيرو عبستلا
 وه اوناک نيكرشملا نأ نودجت نونمؤملا ةروس ۳ نم 7
 لا نم ےک رب 7۳ نم لق سنوی ةروس يف كلذکو و رت

 کم تل خر بیا ياهلا ع قو شالا عش نب کا ییا
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 انهّجوتو مهانوعد ام :نولوقی مهنأ :ةيناثلا ةدعاقلا - ٦
 : یلاعت - هلوق ةبرثلا لیلدف .تعافشلاو ةبزشلا بلطل ال مهيلإ

 هلآ لل برق آر مہ قسم اک ءبلزآ تدنوُد تب وا ےہ ےن نو

 دق ال هکر ف مح و رب تب ا عر ل

 ۲۳ :رمزلا] دانك بک وه نم

 . اذهب نوّرقم مهف ۰0۳۱ :سنوي] لأ ووي الآ هی نمو لا
 ءاملع كلذ لوقی امك ةيبوبرلا دیحوتب رارقالا وه دیحوتلا سيلف

 رارقالا وه ديحوتلا ّنأب نورزقی مهّنإف «مهدئاقع يف رالاو مالكلا
 هتاذ يف دحاو) :نولوقيف «تيمملا ىيحملا قزارلا قلاخلا وه هللا نأب

 كيرش ال هلاعفأ يف دحاو «هل هیبش ال هتافص يف دحاو هل میسق ال

 ءاملع بتک نم باتک يأ ىلإ اوعجرا «ةّيبوبرلا دیحوت وه اذهو (هل

 وه سیل اذهو «ةّيبوبرلا دیحوت نع نوجرخی ال نودجت مالکلا

 عفني ال هدحو اذهب رارقالاو «لسرلا هب هللا ثعب يذلا دیحوتلا

 مهجرخُي ملو «ةرّمكلا ديدانصو نوكرشملا هب ٌرقأ اذه ّنأل ؛هبحاص
 دقتعا نمف «ميظع طلغ اذهف «مالسالا يف مهلخدُي ملو ءرفكلا نم

 هيلع يذلاف .بهل يبأو لهج يبأ داقتعا ىلع داز ام داقتعالا اذه

 ىلإ نوقرطتي الو طقف ةيبوبرلا ديحوت ريرقت وه نيفقثملا ضعب نآلا
 .ديحوتلا یّمسم يف ميظع ظلغ اذهو «ةّيهولألا ديحوت

 وأ هللا عم قّلخي ًادحأ َّنأ دقتعت نأ وه) :نولوقيف كرشلا امأو

 نإ :اولاق ام .بهل وبأو لهج وبأ هلاق ام اذه :لوقن کلا عم قزرپ

 قلاخلا وه هللا نأب نورقم مه لب شا عم قژریو شا عم قلخی ًادحأ

 .تيملا ييحملا قزارلا

 = نیکرشم هللا مهامس نیذلا نیکرشملا نأ «ةیناثلا ةدعاقلا» -
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 اوکرشآ امناو ةيبوبرلا يف ذ اوكرشي مل ءرانلا يف دولخلاب مهيلع مكحو
 مهنأو للا 8 قژرتو قلخت مهتهلآ نإ نولوقی ال مهف ؛ةيهولألا يف
 امك ءءاعفش بم امناو هللا عم نورّبدي وأ نورضی وأ نوعفنی
 اِ فرش ال ٦ 5 پیڈ نی تدب تے ہللا لاق

 مهر ال ال ام ۰۲۱۸ :سنوي] را دنع انوکنش لو َنوُلوُقَيَو مهم
 امناو نورضی الو نوعفنی ال مهنإ اذهب نوفرتعم مه رهن ر
 نوحبذی ؛مھجئاوح ءاضق یف هلل دنع ءاطسو : ينعي ءا مهوذختا

 وأ نوعفنی وأ نوقزری وأ نوقلخی مهنال ال مهل نورڈنیو هل
 نوعفشیو « هلل دنع مهل نوطسوتي مهنأل امنإو اص يف نورضی
 .نیکرشملا ةديقع هذه «هلل دنع

 ةلاقملا هذه لوقی نييروبقلا نم نر ف| قع
 حلاصلا لجرلا اذه وأ ّيلولا اذه نأ يردأ انأ :لوقي ءءاوسب ءاوس
 يل ةعافشلا هنم ديرأو حلاص لجر وه نكلو .عفني الو رضي ال
 . هلل دنع

 ٌقح يه يتلا .ةعافشلا «لطاب اهيفو ىح اهيف ةعافشلاو
 :ناطرش اهيف رفوت ام يه هحيحصو

 هلل نذإب نوکت نأ :لّوألا طرشلا

 يأ «دیحوتلا لهأ نم هيف عوفشملا نوكي نأ : يناثلا طرشلاو
 .نيدحوملا ةاصع نم

 :- ىلاعت - لاق تلطاب ةعافشلاف نيطرشلا نم ظرش لتخا نإ
 ب لإ حر ےروعفش ۲ ([۲۵۵ :ةرقبلا] 4دنذاب لا :هدنع من یزلآ 1۳ نم#
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 فقد نم توديع # مي ىلاعت 5 هلوق ةعافشلا ليلدو - 7

 "پ س ا میوہ ہر رر 2 7 رم سرع دع ل 2 س 2

 4لا دنع انؤتعفش مالوته نولوقت مهمی الو مهرطي ال ام کا

 :ةتبثم ةعافشو ةّيفنم ةعافش :ناتعافش ةعافشلاو ۰۲۱۸ :سنوي]

 هيلع ردقي ال اميف هللا ريغ نم بلطت تناك ام ةيفنملا ةعافشلاف

 ام اون انماء نیا اهي :- یلاعت - هلوق :ليلدلاو لا لإ
 1 ہہ یکم >7 ےہ َ م
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 ةعفش الو هل ګو ویو عیب ال مدي آی نأ لَك ني مگر
 ےس

 ۲٥٤٢[. :ةرقبلا] +3 ليا مه نورفکلاو 0

 ْمَرَکُم عفاشلاو «هللا نم بلطُت يتلا :يه ةتبتملا ةعافشلاو

 امك نذالا دعب هلمعو هلوق هللا یضر نم :ەل عوفشملاو ةعافشلاب

 .[۲۵۵ :ةرقبلا] ہوندا لا بەدى عفش یزلا ۴ نَم# :- ىلاعت لاق

 رم نخ روا

 راشکلا امآ «نیدخوملا ةاصُت مهو ۰۲۲۸ :هایبنالا] ۹(یترآ نل -

 الك ری نی تل ام نیعفاشلا ةعافش مهعفنت امف نوکرشملاو

 ءاهانعم اوفرع الو ةعافشلاب اوعمس ءالژهف [۱۸ :رفاغ] 4ُماَظُي می

 اهوبلط لب ۰- لجو رع هللا نذإ نودب ءالژه نم اهنوبلطی اوحارو

 ینعم نولهجی ءالژهف «نيعفاشلا ةعافش هعفنت ال للاب رشم وه نمل

 .ةلطابلا ةعافشلاو ةّقحلا ةعافشلا

45 

 .ةقلطم تسيل «دویف اهلو طورش اهل ةعافشلا -۷

 يهو «- العو لج هللا اهافن ةعافش :ناتعافش ةعافشلاف

 لضفأو «هنذإب الإ لا دنع دحأ عفشي الف ل هنذإ ريغب ةعافشلا

 موی فقوملا لهأل عفشي نأ دارأ اذإ الب دمحم نيّيبنلا متاخو قلخلا

 الو «هیلع ينثيو هدمحیو هوعديو هّبر يدي نيب ًادجاس ّرخي ةمايقلا

 - عفشاو جس لقو «كسأر عفرا» :هل لاقُي ىتح ًادجاس لازي

۲۱ 



 نیقزرفتم سانآ ىلع رهظ هيي يبنلا نأ :ةثلاثلا ةدعاقلاو - ۸

 ءايبنألا دبعی نم مهنمو «ةكئالملا دبعي نم مهنم مهتادابع يف
 دبعی نم مهنمو ءراجشألاو راجحالا دبعی نم مهنمو ؛نیحلاصلاو
 . مهنیب قّرفي ملو ان ہللا لوسر مهلتاقو . رمقلاو سمشلا

 .نذالا دعب الا عفشي الف «ْمُمَ
 ال رشملاف .دیحوتلا لهأل نوکت يتلا يه ةتبثملا ةعافشلاو

 كرشم اذه روبقلل روذنلاو روبقلل نیبارقلا مّدقي يذلاو «ةعافش هعفتت
 .ةعافشلا هعفتت ال

 ریغب بلطت يتلا يه ةيفنملا ةعافشلا نأ :لوقلا ةصالخو
 .كرشمل بلطت وأ فا نذإ

 .ديحوتلا لهألو ہللا نذإ دعب نوكت يتلا يه ةتبثملا 7
 «نيكرشملا نم سانأ ىلإ ثعُب لَك يبنلا نأ :ةثلاثلا ةدعاقلا -

 نم مهنمو رمقلاو سمشلا دبعي نم مهنمو تم وج
 ءايلوألا دبعي نم مهنمو ناجشألاو راجحألاو مانصألا دبعي
 . نیحلاصلاو

 ؛دحاو ءيش ىلع نوعمتجی ال هباحصأ نأ كرشلا حبق نم اذهو
 را تو ايداع : هلي دحاو مهدوبعم ناف نیدخوملا فالخب
 :فسویت 6ام كا لإ ينو نم نوبت اَمُراَهَقْلا دولا ا
 ال مهتادابع يف نوقرفتم هلهأ ّنأ :هلیطابأو كرشلا تایبلس نمف ء۹

 باب «ديحوتلا يف ۰0۷۵۱۰ :مقر) يراخبلا هجرخأ لیوط ثیدح نم ًۃعطق )١(
 يف (۱۹۳ :مقر) ملسمو «مهریغو ءايبنألا عم ةمايقلا موي لجو رع برلا مالك
 . ينط - كلام نب سنأ ثيدح نم ؛اهيف ةلزنم ةئجلا لهأ ىندأ باب نامیالا

۳۲ 



 وت املا او «ءلصأ ىلع نوريسي ال مهنأل طباض مهعمجي

 ایک الكم هَ | ترضوف : : مهتاقرفت رثکتف «نیللضملا تایاعدو مهئاوهآ

 لب هلل دلا التم نایوتسب له لا املس الجرو ونک کش هيف

 قم هدحو هللا دبعی يذلاف ء۹ 7 16 نوُملعِی ال کا

 فرعيو هدصاقم فرعی «هعم حاتري ار ست هك ىذلا كولمملا

 يردي ام «نیکلام ةذع هل يذلا لثم كرشملا نکل «هعم حاتريو هبلاطم

 لکو «بلط هل دحاو لکو ؛یوه هل دحاو لک ؛مھنم يضرُي ْنَم
 :هناحبس لاق اذهلو «هدنع يتأي نأ ءديري از لک ءةبغر هل دحاو

 ةد ٭-گلمپ : ينعي وَ اک رش هيف جر الكم هل برص

 هكلام يَا اًمَلَس الْغَتوف ءمهنم يضرُي نَم يردي ال ؛صاخشا
 كرشملل شا برض لثم اذه ؛هعم حاتري اذه ءدحاو صخش

 .دخومللو

 قرفی ملو مهلتاق لكي يبنلاو «مهتادابع يف نوقّرفتم نوکرشملاف

 لتاق سوجملا لتاق «یراصنلاو دوهبلا لتاقو «نینئولا لتاق یهنيب

 نودبعی نیذلاو «ةكئالملا نودبعی نیذلا لتاقو نیکرشملا عیمج

 .مهنیب قّرفي مل «نيحلاصلا ءايلوألا

 لثم سيل منصلا دبعي يذلا :نولوقي يذلا ىلع در هيف اذهف

 نودبعي ءالؤه نأل ةکئالملا نم ًاكّلَمو ًاحلاص ًالجر دبعي يذلا

 احلاص اسر: دبعب يذلا امآ «تادامج نودبعیو :اراجشاو ًاراجحا

 .مانصالا دبعي يذلا لثم سيل هللا ءايلوأ نم ًایلوو

 يذلا نع همكح فلتخي نآلا روبقلا دبعي يذلا نأ كلذب نوديريو

 .هلاتق زوجي الو ءًاكرش اذه هلمع ربتعي الو ءرفكي الف مانصألا دبعي

۳۳ 



 تن کت ال قع می :- ىلاعت - هلوق ليلدلاو ٩
 ۲۱۹۳ :ةرقبلا] هَ لا دو

 لا هّییاء نیر :- یلاعت - هلق رمقلاو سمیشلا لیلدو - ۱۰

 .0۳ :تسن) 4 رسم الو سن وجت ال و سلاو ژانر
 مهلک نیکرشم مهربتعا لب ؛مھنیب قّرفي مل لوسرلا :لوقنف

 ‹حيسملا نودبعی نیذلاو « مهنیب قرفی ملو یهلاومآو مهءامد لحتساو

 نم وه ًریزغ نودبعی دوهیلاو .مهلتاق اذه عمو ہللا لوسر حیسملاو
 مهنيب قرفی مل كك شا لوسر مهلتاق ؛مهیحلاص نم وأ .مهئايبنأ
 ًارجح وأ ًامنص دیعی وأ ًاحلاص ًالجر دّبعي ْنَم نيب هيف قيرفت ال كرشلاف

 :لوقي اذهلو ناک ْنَم ًانئاک هللا ريغ ةدابع :وه كرشلا نأل ًآرجش وأ

 يف ةركن نیک ۳ :ءاسنلا] ایه ہور ارش الو هلل اوُدبَعَو»
 Sm اد
 .راجشألاو راجحألاو «ءایلوألاو نيحلاصلاو لسرلاو ةكئالملا

 ال قع مش :- ىلاعت  هلوق ليلدلاو» :هلوق - ٩
 n : يأ :۹ ةَ
 مل ؛نیکرشملا لكل ماع اذهو 4 :یلاعت هلوق ؛مهتادوبعم
 ال :يأ ءكرشلا :ةنتفلاو ةَ کت ال ىع :لاق مث ءًادحأ نشتسي
 ءايلوألا يف كرشلا ءاوس .كرش ۳ ؛ماع اذهو كرش جوی
 . رمقلاب وأ سمشلاب وأ ءراجشألاب وأ ںاجحألاب وآ «نیحلاصلاو

 اهیف سیل ىش اهلك ةدابعلا نوکت : كوني ملك نیلا هوكي
 نیحلاصلاو ءایلوالاب كرشلا نيب قرف الف .ناک نم ًانثاك دحال هرس
 . مهريغ وأ «نيطايشلاب وأ راجشألاب وأ راجحألاب وأ

 ىهن اذهلو ءرمقلاو سمشلل دججسي نم كانه نأ ىلع لد - ٠

۲٤ 



 نأ کمی الَو٭ :- یلاعت - هلوق ةكئالملا ليلدو ۔١
 .[۸۰ :نارمع لآ] ابار نو ةكهلْلا اود

 نا سیمي لا [ لات ول :- یلاعت - هلوق ءايبنألا لیلدو - ۱۲
 صحرا ےس

 اک کک مم لو 1 نود نم م ناهلا یو نو سال تلف تن رم
 رم وے مس رز مس ۳۳

 یبثن ىف ام ملعت راتملع دقف تلف تک نإ يحب يل سیا امن نآ هی نوک

 ء. 10١٦ :ةدئاملا] © بویغلا مع 206 5 َتنَأ کل کشت ىف ام مآ و

 اس '”اهبورغ دنعو سمشلا عولط دنع ةالصلا نع هلك لوسرلا

 دنع اهل دجسيو اهعولط دنع سمشلل دُجسی نَم كانه ّنأل «ةعيرذلل

 هلل ةالصلا تناك ْنِإو نيتقولا نيذه يف َيلصن ْنأ انيهنف ءاهبورغ

 eS ا ا

 لز ةيضفملا از دسو 00-0

 ْنَم كانه نأ ىلع لد «خلإ .. .ةکئالملا لیلدو» :هلوق - ۱

 .كرش كلذ نآو «نییبنلاو ةكئالملا دبع

 نییبنلاو ةكئالملا دبعی يذلا :نولوقی مویلا روبقلا داّبعو

 . رفاکب سیل نیحلاصلاو

 نأ ىلع لیلد هيف اذه «خلإ . . .ءايبنألا لیلدو» :هلوقو - ۲

 .مانصالا ةدابع لثم كرش ءایبنألا ةدابع

 یرحتی الا :لاق لڳ هلل لوسر نأ :ا#و - رمع نب هلل دبع ثیدح يف امك (۱)
 . «اهبورغ دنع الو «سمشلا عولط دنع يلصيف مکذحا
 بورغ لبق ةالصلا یرحتی ال باب «تیفاوملايف ۰: مقر) يراخبلا هجرحآ

 . اهیف ةالصلا نع يهن يتلا تاقو لا باب «دجاسملا يف (۸۲۸ : مقر) ملسمو ؛سمشلا

 .(۸۳۹ ۔ ۸۳۰ /۲) :هدیحوتلا باتک حرشل دیجملا حتف» :رظنا (۲)

۲٥ 



 وعذب نا کا :- یلاعت - هلوق نیحلاصلا لیلدو - ۳
 تو

 © هياذع واسو محب 3 نورو وَ مہ اولا مهير لا کب

 ۰.۷ ے

 .روبقلا داّبع نم كلذ يف قّرف نم ىلع ذر هيفف
 ةدابع كرشلا نإ :نولوقی نيذلا ءالؤه ىلع در هيف اذهف

 الو دبع نم نيبو مانصألا دبع نَم نيب مهدنع یوسي الو یانصالا

 كرشلا ّنأ نومعزیو «ءالؤه نیب ةيوستلا نورکنیو ًاحلاص ًالجر وأ
 نم ةحضاولا ةطّلاغملا نم اذهو ءطقف مانصألا ةدابع ىلع روصقم

 ىلع ركنأ نآرقلا يف  العو لج - هللا نأ :ىلوألا ةيحانلا
 .عیمجلا لاتقب رمأو ؛عیمجلا

 كم دياعو منص ٍدياع نيب قّرفي مل و يبنلا نأ : ةيناثلا ةيحانلا
 ١ .حلاص لجر وأ

 دبع نَم كانه نأ ليلدو : ينعي «نیحلاصلا ليلدو» - ۳
 لل توغ وعلی نا ۳1 3 : - یلاعت - هلوق :رشبلا نم ی

 حیسملا دبعی نميف ةيالا هذه تلزن :لیق ینا مبنا ةليِسولا مهر
 مهلك ًاریزعو میرم همأو حیسملا نأ ۔ هناحبس ۔ ربخأف ًاریزغو همأو
 دابع مهف .هباذع نوفاخیو هتمحر نوجریو هللا ىلإ نوبرقتی هل ٌدابع
 ةعاطلاب هيلإ 9 پ هنوعدی هيلإ نورقتفم هللا ىلإ نوجاتحم
 هنم برقلا :ىنعي ء[٢٥ :ةدئاملا] «ةليسولا رهبر لإ توغ
 مهنأل ةدابعلل و ۷ مهن أ ىلع لدف .هتدابعو 9 هناحبس -
 هباذع نوفاخیو «هتمحر نوجریو فا نوعدی یارقف نوجاتحم رشب

 .- لجو ڙع - هللا عم دبعُي نأ حلصی ال كلذك ناک نمو

۳۹ 



 اٹ شب بب ہین دن رر رر رر رر ریریررررپجرٰآ او

 نودبعی اوناک نیکرشملا نم سان يف تلزن اهنآ :يناثلا لوقلاو

 اوراصو ؛مهمالساب ءالژه ملعی ملو نجلا ملسأف نجلا نم ًارفن
 ؛هباذع نوفاخیو هتمحر نوجریو ةعارّضلاو ةعاطلاب هللا ىلإ نوبرقتی

 .ةدابعلل نوحّلصي ال ءارقف نوجاتحم دابع مهف

 ةدابع زوجي ال هنأ ىلع لدت اهناف ةميركلا ةيآلاب دارملا ناك اأو
 ءايلوألا نم وأ «نيقيّدصلاو ءايبنألا نم اوناك ٌءاوس «نيحلاصلا

 فيكف «هيلإ ءارقف هلل ٌدابع لكلا ْنأال «مهتدابع زوجت الف «نيحلاصلاو

 .- العو لج - هللا عم نودبعُي

 يذلا ءيشلا :ةغللا يف يهف «برلاو ةعاطلا :اهانعم ةليسولاو

 ةليسولا وه هتنجو هللا ىضر ىلإ لّصوي يذلاف «دوصقملا ىلإ لّصوی

 هيلا اوبو :ىلاعت هلوق يف ةعورشملا ةليسولا يه هذه لا ىلإ

 . يول
 كنيب لعجت نأ :ةليسولا :نولوقیف نوفّرخملا نوفرحملا امأ

 ةطساو مهلعجت ؛تاومألاو نيحلاصلاو ءايلوألا نم ةطساو هلل نيبو

 لا کا انکل الإ معیت ام هلل ىلإ كوبرّرقيل هلل نيبو كنيب

 لعجت نأ :نيفّرخملا ءالؤه دنع ةليسولا ىنعمف ۰۲۳ :رمزلا] پل
 هربختو كتاجاح هل لُفنتو كب هللا فّرعُت ةطساو هللا نیبو فلق

 - العو لج هللا نأك وأ ءملعي ال  العو ًالج هللا ّنأك ءكنع

 اًمع هللا یلاعت - طئاسولاب هيلع حليام دعب الا يطعي ال الیخب

 - العو لج - هللا :نولوقيو ساّنلا ىلع نوهّبشي اذهلو .- نولوقي

 ىلع دف 4ة میر لإ توت تونی نیلا كيليأ» :لوقي
 = ىلع ىنثأ هللا نأل عورشم زمآ هللا ىلإ قلخلا نم طئاسولا ذاختا نأ

۳۷ 



 ا ا نو و ا 2 0ق 0 ن0 و تک ہہ رر رر كا لالا ا 1 بب بی ری رب

 اونا هلأ اونا وما بلا ياتي :ىرخألا ةيآلا يفو ءهلهأ
 هللا نإ :اولاق ۰۲۳۰ :ةدئاملا] # وليبس يف ف اوڈھجو دلم بیو دی

 اذكه تطساولا :اهانعم ةليسولاو ءهيلإ ةليسولا ذختن نأ انرمآ

 يفو نآرقلا يف ةعورشملا ةليسولاف عار نع ملکلا نوفرحی
 هئامسأب هيلإ لُسوتلاو ءهللا ىلإ بّرقت يتلا ةعاطلا و ةنسلا

 نيقولخملاب لُسوتلا امأ .ةعورشملا ہا . هتافصو
 اهذختا يتلا يه یهو «ةيكرش ةليسوو تعونمم و وهف هللا ىلإ
 اع ےس مه الو رس کک ام وا بیو نی 5 ني تدبر :لبق نم نوکرشملا

 تی ڈا تیا و ء۱۱۸ :سنويآ] کرنا دنم و هقش ء وه َنوُلوُفَيَو
 وه اذه ٣[« :رمزلا] حلر ہا لا اتری الإ مهدی ام سيو ونود

 كرشلا وهف ةليسو هوّمس ناو ءاوسہ ءاوس 2ھ نیلّوألا كرش
 لعجي مل هللا نأل .8 هللا اهعرش يتلا ةليسولا وه سيلو «هنيعب
 نم ما : #4 هللا نع ٌدِعْبُم كرشلا امنإو دبأ هيلإ ةليسو كرشلا

 نی تییللقل اَ اَلا هو امو َةَنَجْلا هع لا مرح دم هاب كرش

 هللا ىلاعت هللا ىلإ ةليسو كرشلا لعجُي فيكف [۷۲:هدناملا] راسنا

 .- نولوقي اًمع

 نَم نیکرشملا نم كانه نأ ىلع ًاليلد اهيف نأ :ةيآلا نم دهاّشلا
 مهنودبعت نيذلا ءالؤه نأ نّيبو .كلذ 9 هللا نأل .نیحلاصلا دبعي

 هيلإ نوبّرقتي :ينعي 4ّلبیولا ٌمِهّيَر لإ توفتَي# ءارقف ٌدابع مه

 مهرقفل ةدابعلاب - العو لج - هللا ىلإ 00 بر مهيأ ةعاظلاب

 هناف كلذك ناك نمو «:هباذع تر روفاخيو هتمحر نو و وم مهتجاحو هلل ىلإ

 .- لجو ٌرع - هللا عم دبعیو ىعدي ًاھلإ نوكي ْنأ حّلصي ال

۳۸ 



 یا :- ىلاعت - هلوق راجشألاو راجحألا لیطو - 145

 .۲۲۰ ۰۱۹ :مجنلا] © را هلال ةو 09 ّرعْلاو تا

 ليلد ةيالا هذه يف «خلإ .. .راجشألاو راجحألا ليلدو» ۔٤

 .نيكرشملا نم راجشألاو راجحألا دبعي نَم كانه ّنأ

 باب نم «ينوربخأ :يأ ءراكنإ ماهفتسا اذه تب و

 ةرابع وهو «فئاطلا يف منص مسا :- ءاتلا فیفختب  «َتدلاط

 ؛ةبعکلا يهاضي «رئاتس هيلعو «ينبم ٹیب اهیلع «ةشوقنم ةرخص نع

 «- لجو رع هللا نود نم اهنودبعی اوناك ءََنَدَس هدنعو «ةحاس هلوحو

 .اهب نورخافی لئابقلا نم مهالاو امو فيقثل يهو

 ّتَل) نم لعاف مسا - ءاتلا دیدشتب - «تدللا ميال : :ئرقو

 اّملف ءجاَجُحلل همعطُيو قيوّسلا علی ناك حلاص لجر :وهو (ْتْلی

 نم هنودبعی اوراصف «رئاتسلا هيلع اوخأاو ءأتيب هربق ىلع اونب تام

 تم اذه 00 هلل نود

 نوملکی نیطایش اهیف ةنذس اھدنعو 702 ءانب هع 08

 تارجشلا هذه سفن وه مهملکی يذلا اذه نأ لاهجلا ّنظيو «سانلا

 ل ا "9 هونب يذلا تيبلا اذه وأ

 کہیے حد رر رپ :کہرکی)
 نم نومرحی اوناکو «جرزخلاو سوألاو ةعازخل تناکو تنیدملاو

 ربکآ یه ثاللثلا مانصألا هذهف هللا نود نم اهنودبعيو ؛جحلاب اھدنع

 . برعلا مانصأ
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 رووا وو مہم ہمہ ہہ ہہ ہہم و ہم 6

 مكتنغأ لم وتو نّرعْلاَو تدلل مي ےھت :_ ىلاعت هللا لاق

 يبحتو قزرتو قلخت تناك له ترص له ء؟مکتعفن له ؟ًائيش
 ىلإ لوقعلا هيبنتو راكنإلا باب نم اذه گاهیف متدجو اذام «؟تیمتو
 اهيف سيل تارجشو تارخص يه امنإ هذهف ءاهدشر ىلإ عجرت ْنأ

 .ةقولخم ءرض الو عفن
 لسرأ ةفّرشملا ةكم و هلل لوسر حتفو مالسإلاب هللا ءاج اًمَّلو

 فئاطلا يف (تآللا) ىلإ برح نب نايفس ابآو ةبعش نب ريغملا
 ىّرعلا ىلإ ديلولا نب دلاخ لسرأو ءب هلل لوسر رمأب اهامدهف
 0 بطاخت اهيف تناك يتلا ةينجلا لتقو راجشألا عطقو اهمدهف
 أ نب يلع لسرأو . هلل دمحلاو - اهرخآ نع اهاحمو مهلضتو
 7 فیکف ءاهسفن تذقنأ امو «اهاحمو اهمدهف (ةانَم) ىلإ بلاط
 نیا 469 ینا ها کر © مو تدلل ميدل اهداّبُعو اهلهأ
 شويجو هللا دونج نم اهسفن ثعنم له < ؟ىدعفن له ؟تيهذ
 ؟نیدحوملا

 لب «راجحألاو راجشألا دبعی نَم كانه نأ ىلع لیلد هيف اذهف
 هللا اهاحم اذه عمو مهمانصآ ربكأ يه تناك ةئالثلا مانصألا هذه نإ
 مهازغ دقف اهلهآ تعفن الو اهسفن نع تعفد امو .دوجولا نم
 هل لدتسا ام هيف اذهف «مهمانصأ مهعنمت ملو مهلتاقو ل هللا لوسر

 .راجشألاو راجحألا دبعي نَم كانه نأ ك خيشلا

 ةدماجلا راجحألاو راجشألا نودبعی ءالقع رشب ! هللا ناحبس ای

 )١( «داعملا داز» :رظنا )۱۳/4 - 4۱۵(.
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 عم انجرخ :لاق بط يثيللا دقاو يبآ ثيدحو - ۵

 ةردس نیکرشمللو. «رفكب ٍدهع ءاثدح ْنحنو نینخ ىلإ ةي يبنلا
 فطاونأ تاذ :اهل لاقي مهتحلسأ اهب نوطونیو اهدنع نوفکعی

 مهل امك طاونآ تاذ انل لعجا .هللا لوسر اي :انلقف ةردسب انررمف

 .؟""ثیدحلا .٠ . .طاونأ تاذ

 ؟رشبلا لوقع نيأ «ةايح الو ةكرح اهیف سیلو لوقع اهیف سیل یتلا

 .ًاريبك ًاًولع نولوقی اّمع هللا یلاعت

 حتفلا ماع ملسآ نمم ناکو هل يثيللا دقاو يبأ نع - ۵

 ٌتاذ) :اهل لاقي :هلوقو .ةرجهلا نم ٍنامث ةنس روهشملا ىلع

 «قیلاعت ثاذ :يأ «قیلعتلا :وهو طون عمج طاونألاو (طاونآ

 اوملسآ نیذلا ةباحصلا ضعب لاقف ءاهب كربتلل مهتحلسأ اهب نوقلعی

 امامت دیحوتلا اوفرعی مو ًابیرق

 دیلقتلا ةيلب هذهو ««طاونآ ثاذ مهل امك طاونآ تاذ انل لعجا»

 : لاقو ی يبنلا بّجعت كلذ دنعف ءایالبلا مظعأ نم يهو .هّبشتلاو

 وأ ءيش هبجعأ اذإ ةي ناکو «اربکآ هللا ءاربكأ هللا ءاربكأ هللا»

 .كلذ رّركيو «هلا ناحبس» :لوقي وأ رّبكي هّنإف ائيش رکتتسا

 مهضعب يدتقيو سانلا اهکلسی يتلا قرطلا :يأ ؛نئّسلا اهنإ»

 ناك نم ننس نیکرتل ءاج ام باب ؛نتفلا يف (۲۱۸۰ :مقر) يذمرتلا هجرخآ )١(

 يبأ نباو ۲۱۸/۵(۰) دمحأ هجرخأو ؛احیحص نسح ثیدحا :لاقو ؛مکلبق

 - ۱۷۰۲ مقر) : اهحیحص)ا يف نابح نباو ء٦ مقر) : ؟ةنسلا) يف مصاع

 .(ناسحالا

 .(۲۱۹/4) :«ةیاصال» يف رجح نبا هححصو
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 :هووووووو نوو ود هوو موم و و و مم و و و و مم و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و هه اد و هوم و هو

 هّبشتلاو نیلّوالا ننس عابتا وه اذه ىلع مکلمح يذلا ببسلاف «ضعبب =

 . نيكرشملاب

 : یسومل ليئارسإ اونب تلاق و و ی سر
 :فارسعالا] € (۲) دلی مو وت مک لا ده جل امك اهنلإ انگ لعن ط
 لیئارسا یتیم رعب 00 مالسلا هيلع _ یسوم ۸

 یلع نوفکعی سانأ ىلع اورم «نورظنی مهو هيف مهودع هللا قرغأو

 :- مالسلا هيلع - ىسومل ءالؤه لاقف ,نيكرشملا نم مهل مانصأ

 مهيلع ركنأ يوله مو کن ل6 هلا م انك اهنلإ انگ لعجا»
 اک اگ لِطکو» :لطاب :ينعي دف مہ اَم رم الوت َّنِإ» :لاقو
 لع کف وه وهو اه مکین و لا رم ليو ‹كرش هّنأل ولم

 مالسلاو ةالصلا هيلع - مهيلع ركنأ ۰2۱۰ :فارعالا] 9 2
 مل ءالؤهو ءالؤه نكلو ءالوه ىلع رکنآ هلك ًادمحم انين نأ امك ۔
 مل مهّنأل اوكرشُي مل ةلاقملا هذه اولاق امل ليئارسإ اونبف ءاوكرشي
 اوكرشأل طاونأ تاذ اوذختا ول ةباحصلا ِءالؤه كلذكو ءاولعفي
 نع ةلاقملا هذه اولاقو ءاوهتنا مهّيبن مهاهن امل ءمهامح هللا ّنكلو
 اوذقنی ملو اوهتنا كرش اهنأ اوملع اًملف ہدّمعَت نع اهولاق ام ءلھج

 .لجو رع هللاب اوكرشأل اوذفن ولو

 ءالؤه ال ءراجشألادبعي نم كانه نأ :ةيآلا نم دهاشلاف

 نگمتی مل نيذلا ةباحصلا ءالؤه لواحو «طاونأ تاذ اوذختا نيكرشملا
 . اب هلوسرب مهامح هللا نأ الول مهب اوهّبشتي نأ اولواح مهبولق يف ملعلا

 فوكعلاو ءاهدنع فکعیو راجشألاب كّربتي نم كانه نأ :دهاشلا
 .ناكملا يف ءاقبلا :وه فوكعلاف . اهیل) ارب اهدنع ءاقبلا : هانعم
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 نم ًاكرش ظلغآ اننامز یکرشم نأ :ةعبارلا ةدعاقلا - 5

 ةلشلا يف نوصلخْیو ءاخرلا يف نوكرشُي نیلّوالا ّنأل .نیلوألا

 . ةدشلاو ءاخ رلا یف ؛مئاد مھکرش اننامز اوک رشمو

 :ةمیظع لئاسم ىلع اذه لدف

 لهجي ناک ْنَم نإف دیحوتلاب لهجلا رطخ :یلوألا ةلأسملا

 مّلعت بجي انه نمو «يردي ال وهو كرشلا يف عقي نأ يِرَح ديحوتلا
 ةريصب ىلع ناسنإلا نوكي ىتح كرشلا نم هداضي ام ملعتو «ٌديحوتلا
 ًاَّمح هّبسحف كلذ لعفي نم ىأر اذإ امّيس ال هلهج نم ىتؤَي العل

 .ةديقعلا رومأ يف امّيس ال ؛لھجلا رطخ :هيفف هلهج ببسب

 ىلإ يّدؤي دق هّنأو «نيكرشملاب هّيشتلا رطخ ثيدحلا يف :ًايناث
 هّبشتلا زوجي الف ۳«مهنم وهف موقب هّبشت نم» :ِلك لاق كرشلا
 ۱ . نيك شملاب

 ناو كرش ةينبالاو راجشالاو راجحألاب كربلا ّنأ : ةثلاثلا ةلأسملا
 راجشألاو راجحألا نم هللا ريغ نم ةكربلا بلط هنأل ءهمسا ریغب یّمُس

 .كرشلا مسا ريغب هوّمس ْنِإو كرش اذهو «ةحرضألاو روبقلاو

 مظعأ اننامز يكرشم نأ :- ةريخألا يهو - ةعبارلا ةدعاقلا - ٦

 الك هللا لوسر مهيلإ ثعُب يذلا نيلّوألا نم ًاكرش
 - نأ ربخأ  العو لج هللا نأ :حضاو كلذ يف ببسلاو

 دمحأو «ةرهشلا سبل يف باب ؛سابللا يف 10١( :مقر) دواد وبأ هجرخآ )١(

 :ةّیمیت نبا مالسالا خيش لاق .- اهو - رمع نب هللا دبع ثيدح نم )٤٠٥/٥(

 .(۲۳۹ - ۲۳۱/۱) «میقسملا طارصلا ءاضتقا» .«دّیج ٌدانسإ اذه»

 . ؟حیحص SE :(10 /۲) : «ءایحالا جیرختا يف يقارعلا ظفاحلا لاقو

 .«نسح هدنس» )۹۸/٦(: :٤يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
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 مودودی ووواووواوووووووومم داماد” و و و ناو نا نو نو نو ناو و و نهم و و و نو نو نو و و و

 هللا ريغ نوعدی الف ءرمألا مهب دتشا اذإ هلل نوصلخي نيلوألا نيكرشملا =

 :۔ ىلاعت لاق امك هللا الإ دئادشلا نم ذقنُي ال هنأ مهملعل لجو ّرع

 را کا دم انک نا ل غنت یت لک ی7
 :ىرخألا ةيآلا يفو 7۷[۰ :ءارسالا] © روك نشا نا و ضرع

 : ينعي [۳۲ :نامقل] هنر هل يصل هلآ اوعد ٍلكظلاَك موم مهيش الو

 :نامقلا دف منيف ربا لا مهل امف یاعدلا هل نیصلخم
 نرش مه دل لا یا مه ا كاا ةيآلا يفو ۲

 مانصألا نوعدي «ءاخرلا يف نوکرشپ نولّوألاف ء[٤1 :توبکنعلا]

 كالهلا ىلع اوفرشأو ةّدش يف اوعقو اذإ امآ .راجشألاو راجحألاو

 امنإو «قولخم يأ الو ًارجح الو ًارجش الو ًامنص نوعدي ال مهنإف
 دئادشلا نم صلخی ال ناك اذإن للامر اتم هو فا رعب
 .ءاخرلا يف ذ هريغ یعدی فیکف - العو لج ۔ هللا لإ

 او هر زا یا : ينعي نامزلا اذه اوکرشم امأ

 ال «ةّدشلاو ءاخرلا يف ٌمئاد مهکرش ناف ةّيدمحملا ةّمألا هذه نم

 مهکرش شا رمالا مهب ذتشا املك لب تلشلا ةلاح يف الو ۸ نوصلخی

 ءيش اذه «كلذ ريغو يعافّرلاو رداقلا دبعو نيسحلاو نسحلل مهؤادنو

 رمألا مهب دتشا اذإ مهنآ «راحبلا يف بئاجعلا مهنع ركذُيو .فورعم

 هللا نود نم مهب نوثيغتسيو نيحلاصلاو ءايلوألا ءامسأب نوفتهي اوراص
 نم مكذقنن نحن :مهل نولوقي لالضلاو لطابلا ةاعد ال .لجو رع
 یورُپ امك .مكذقنن ُنحنو انئامسأب اوفتها ءيش مكباصأ اذإف ءراحبلا

 تاقبط»  متئش نإ  اوءرقاو ؛ةیفوصلا قرظلا خياشم نع اذه
 = مهنأو ءایلوألا تامارك هّيمسي امم دولجلا هنم ٌرعشقت ام اهيفف «ينارعشلا
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 ہللا اوعد بنا يف أبكر اف» :یلاعت هلوق ليلدلاو ۔۷

 . ملعأ هللاو ہل رب مه ادل لا مه ام با هل

 تر ےن اطوم

 هجرخیو هلك بگرملا لمحيو رحبلا ىلإ هدي دمی هنأو راحبلا نم نوعی
 مهكرشف «مهتافارُحو مھتاَمّرُت نم كلذ ريغ ىلإ «همامكأ ٌذَتَك الو ربلا ىلإ

 .نيِلّوألا نيكرشملا نم ظلغأ مهف «ةّدشلاو ءاخرلا يف مئاد

 هجو نم :«تاهبشلا فشك» يف خيشلا لاق انك اضتاو

 ءايبنألاو ةكئالملا نم نيحلاص وو نیلّوالا ْنأ) :- رحآ

 نوفرتعی مهو «سانلا رجفآ نم ًاسانأ نودبعیف ءالؤه امآ «ءايلوألاو
 نوموصی الو «نولصی ال ثاوغألاو باطقألا مهنوّمسي نیذلاف .كلذب

 مهیلع سيل مهمعزب مهنأل ةشحافلاو طاوللاو انزلا نع نوهنتي الو

 مهو . طقف ماوعلل اذه امنإ «لالح الو مارح مهیلع سيلف «فیلاکت

 نع نوعروتی ال مهنآو «نوموصی الو نولصی ال مهتداس ْنأ نوفرتعی

 :سانلا رجفأ نم ًاسانأ نودبعی لب «مهنودبعي اذه عم .ةشحاف

 .(مهریغو «يودبلاو «يعافرلاو «يبرع نباو ؛جالحلاک

 مظعأ نیرخأتملا نیکرشملا نأ ىلع لیلدلا خیشلا قاس - ۷

 نوکرشیو تے کک نیلّوالا نأل «نيلوألا نم ًاكرش جا

 هللا ًاوعد الا يف اوبجسر الو :لاعت هلوقب لدتساف ءاخرلا يف

 ٦٦[. :توبكنعلا] کلا هل بس

 . نیعمجآ هبحص و هلاو ؛دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو

 مسق /دّدجملا مامالا تافّلؤم نمض (۱۷۰ ۔۹٦۱ص) :«تاهبشلا فشك» :رظنا )١(

 .ةديقعلا
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